
Як представник індустрії готельного бізнесу, ви щодня прагнете ставити людей на перше 
місце - як гостей, так і колег та членів команди. Ви прагнете створити відчуття "дому далеко 
від дому" кожною своєю дією та забезпечити комфорт, який приходить з досягненням цих 
цілей. Щоб обслуговувати гостей, потрібна цілісна команда, яка знаходиться на одній хвилі, 
з модернізованими процесами та інструментами, що формують сучасну індустрію 
гостинності. Оскільки очікування людей щодо їхнього досвіду змінюються, багато готелів, 
казино та постачальників послуг гостинності впроваджують пристрої Apple, щоб 
змінюватися разом зі своїми гостями. Оптимізація таких операцій, як запити, реєстрація 
заїзду/виїзду, взаємодія з гостями та допомога, створення диференційованого гостьового 
досвіду, а також інформування та залучення внутрішніх оптимізацій таких операцій, як 
запити, реєстрація, перевірка, взаємодія з гостями та допомога, а також інформування та 
залучення внутрішніх команд через навчання та щоденні оновлення - основні аспекти, які 
здатні покращити пристрої Apple. Об'єднання пристроїв Apple з такою платформою 
управління мобільними пристроями, як Jamf Now, допомагає зробити ці зміни 
максимально плавними і відкриває двері для створення чудового досвіду для ваших гостей 
і співробітників. 
Особливості Jamf Now:

Remote lock and wipe
Вимкніть пристрій до 
введення пароля або 
віддалено зітріть дані.

App Usage
Можливість вибирати, які 
програми доступні, 
приховані, видалені або 
обмежені, щоб сфокусувати 
використання пристрою. 

Single App Mode
Заблокуйте пристрій в одній 
програмі, щоб зосередитися 
на певному процесі.

Apple TV Management
Jamf Now може допомогти в 
управлінні всією 
екосистемою Apple, 
включаючи Apple TV. 

Рішення для готельного 
бізнесу з Jamf Now

Lost Mode
Пристрої iOS показують 
повідомлення на екрані 
блокування та показують 
своє місцезнаходження. 

App Upgrade/Deployment 
Оновлюйте/розгортайте 
програми з центрального 
офісу, щоб надати вашій 
команді саме ті програми, 
які їм потрібні.



Звучить знайомо? Ми можемо допомогти!

Коли йдеться про зміну способу використання технологій, це завдання може здатися складним. Але це 
не так. Пошук того, що найкраще працює для вашої організації, повинен бути поєднанням найкращих 
практик та плану, який відповідає потребам вашої команди та використанню пристроїв. 
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Проблема

Пристрої залишають 
власника і губляться або 

пошкоджуються

Пристрої, необхідні для 
конкретних цілей або кіосків 

Різні ролі потребують різних 
додатків? Дайте своїй команді 

саме те, що їм потрібно

Занепокоєні тим, що 
співробітники матимуть 

занадто багато додатків, які не  
стосуються їх?

Інформація повинна 
відображатися в цифровому 

вигляді

Рышення Jamf Now

Робочі дні можуть бути неспокійними, а пристрої iOS можуть 
зникнути. Допоможіть забезпечити захист даних вашої компанії. 
За допомогою Jamf Now ви можете вимкнути та знайти втрачений 
пристрій iPad або iPhone за допомогою режиму Lost Mode. Ви 
також можете заблокувати пристрій за допомогою функції 
віддаленого блокування, а потім розблокувати його за допомогою 
правильного пароля або віддалено стерти всі дані.

Переконайтеся, що кожен пристрій оновлений програмами та 
програмним забезпеченням, необхідними для виконання роботи за 
допомогою безпечного розгортання додатків. Ефективно 
розгортайте всі програми за допомогою Jamf Now, а не по черзі, 
щоб ваша команда могла зосередитися на виконанні поточних 
завдань.

Використовуючи Blueprints, оновлюйте та розгортайте додатки, 
сегментовані на профілі, які відповідають потребам конкретних 
ролей. Консьєрж, технічне обслуговування та управління? 
Надайте кожному з них пристрій, який відповідає їхнім 
потребам - і все це з єдиного центру.

Налаштуйте свої пристрої так, щоб відображати саме ті 
програми та налаштування, які потрібні конкретним командам, 
а решту приховати, щоб позбавити команду від зайвого безладу 
та відволікання уваги.

Інформуйте гостей про щоденні події, новини або місцеві визначні 
пам'ятки, а співробітників - про оголошення та відповідну 
інформацію, надаючи цифрові табло за допомогою таких рішень, 
як Carousel та Apple TV. 
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